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چکیده

یکی از مباحث زبانشناا نی نقشگرا ،نظریه انسجام متای ا ت .این نظریه عواملی که اجزاء تشکیلدهاده متن را به
هم مرتبط می نازد و نب

انسنجام و ههاها ی آن میشنود ،برر نی میکاد .ال وی این نظریه را هلیدی و حسن

( )6791ارائه دادند .آنها عوامل انسننجام متای را به ننه د ننته تقس نیم کردند :عامل واژگانی ،عامل د ننتوری ،عامل
پیوندی .هر یک از این عوامل خود به چاد قسنهت تقسیم میشوند که وجود آنها در یک متن ،آن متن را ماسجم و
اجزاء تشکیل دهاده آن را با هم مرتبط میکاد.در مقاله حاضر عی بر این شده ا ت تا با ا تفاده از روش توصیفی-
تحلیلی عوامل انسنجام متای در نوره نو برر نی شنود .ابزارهای آفریااده انسجام متای در وره نو به ه د ته
تقسیم میشوند :اول ،عامل واژگانی که در این وره شامل تکرار و باهمآیی ا ت ،که هر یک از این دو خود چادین
زیر مجهوعه را در بر میگیرند .دوم ،عامل د نتوری ،این عامل به ه صورت ارجاع ،جای زیای و حذف در انسجام
متای نوره مثرر شده ا ت .وم ،عامل پیوندی که در دو نوع ارتباط اضافی و ارتباط زمانی در وره یافت میشود.
در بین این عوامل به ترتی

عامل واژگانی پس عامل د توری و در پایان عامل پیوندی از بیشترین بسامد در وره

برخوردار هستاد و بیشترین تأریر را در ماسجم اختن وره نو بر عهده دارند.
واژههای كلیدی

وره نو  ،انسجام متای ،انسجام واژگانی ،انسجام د توری ،انسجام پیوندی.

*نویسنده مسئول
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مقدمه

متن ،از مجهوعنهای از جه ت جنداگنانه و نامربوط

تجزیه و تحلیل گفتهان یکی از گرایشهای جدید
علم زبانشناا نی ا ت .این شاخه جدید در دهههای

متهایز میکاد (مهاجر و نبوی 6991 ،ش،ص.)19
واحدهای نخن با توجه به نقشی که اجزای زبان

اخیر توانسننته ا ننت توجه بسننیاری را به خود جل

در انجنام نقش کلی ارتبناط زبنانی ایفا میکااد ،تعیین

کاد .آنچه در ههه تعاریف از گفتهان ،مشننترا ا ت،

میشنوند .هلیدی و حسن معتقدند که انسجام به کلیه

این ا نننت که گفتهان واحد بزر تر از جهله ا نننت

رابطههایی ا

ق میشنود که عاصری از یک جهله را

(باغیای پور6991 ،م ،ص .)69زبانشننناا نننی متن نیز

به عااصنننر جه ت قبلی مرتبط میکاد (ههان. )90 ،

شناخهای از تحلیل گفتهان ا ت که بر مطالعه متون و

این نظریه اولین بار برای تحلیل عوامل انسنننجامی در

نننازمان نوشنننتاری متن تأکید میورزد و بیشنننتر با

زبان ان لیسنننی به کار رفتب اما بر ههه زبانها تطبیق

انسنننجامهای ننناختاری متن نننروکار دارد .مطالعه

میشنننود ،بنا این تفاوت که مهکن ا نننت ال وهای

میشننود تا

انسننجام از زبانی به زبان دی ر مختلف باشنند .عوامل

نوشننتهای را متن باامیم ،در حوزه زبانشنناا ننی متن

انسجام متای و روابط جهلهای از نظر هلیدی و حسن

ا نت .این شناخه جدید زبانشاا ی در پی این ا ت

به ه د ته تقسیم میشود:

ویژگیهای متن از قبیل ههه آنچه ننب

که متن چیسننت و چ ونه تولید میشننود (آقا گل

الف) واژگانی :این عامل شننامل تکرار ،باهمآیی و

زاده و افخهی69۳9 ،ش ،ص )۳7انسنننجننام کهننک

حوزههای معاایی ا ننت.

) عوامل د ننتوری :شامل

شننایانی به تحلیل متن میکاد ،چرا که برخی عااصننر

ارجاع ،جای زیای و حذف ا ننت ) .عوامل پیوندی:

متن جز با در نظر گرفتن رابطه آنها با دی ر عااصننر،

شنننامل حروف ربط ا نننت (یاحقی و ف حی69۳7 ،

تحلیل و تفسنیر نهیشننوند و در بسیاری مواضع متن

ش،ص.)996

بسنننان باایی ا نننت که اجزاء آن با ارتبا ی که با هم

برر نننی این عوامننل در هر زبننانی و در هر متای

دارند ،شاکله را تشکیل دادهاند« .متن تاها از یکیا چاد

مهکن ا نت .مقاله حاضنر نیز این عوامل را در وره

جهله که معاا یا پیام معیای دارد ،تشننکیل نشنندهب بلکه

نو برر ننی میکاد .متن قرآن از جهله متونی ا ننت

در داخننل متن روابط معیای کننه بین جهلننههننا برقرار

که از دیرباز زبانشناا ان به آن بسیار توجه کردهاند و

ا نت ،آن را تشکیل میدهد .در مطالعات خنکاوی

از جابههای مختلف زبانی آن را برر ی کردهاند .یکی

مجهوعنۀ این روابط بین جهلننهای کننه آفریااننده متن

از مهمترین نظرینههای زبانی که در تبیین اعجاز زبانی

ا نننت« ،انسنننجام متای» ( )textual cohesionنامیده

قرآن ارائه شننده ا ننت ،نظریه نظم عبدالقاهر جرجانی

شدها ت» (لطفی پور اعدی 6996 ،م،ص.)60

ا نننت .این نظرینه چیاش واژگان در کاار یکدی ر و

انسجام متای نظریهای ا ت که اولین بار هلیدی و

ارتباط آنها با واژگان قبل و بعد از خود را برر نننی

«انسنجام در ان لیسی» مطر کردند.

میکاد .نظریه نظم با نظریه انسجام واژگانی یک وجه

انسننجام به ماا ننبات معاایی اشنناره دارد که به ک م

اشننتراا دارد و آن برر ننی ارتباط واژگان و عبارات

یکپارچ ی و وحدت میبخشنند و آن را بهمثابۀ یک

یک متن با یکدی ر ا ت.

حسنن در کتا

عوامل انسجام متای در وره نو

مقاله حاضر با بهکارگیری روش توصیفی– تحلیلی
به دنبال جوا

دادن به ثالهای زیر ا ت:

-6ابزارهای آفریااده انسننجام متای در ننوره نو

مقاله «دور الضنننهائر فی التها نننک الاصنننی فیالقرآن الکریم ،درا نننۀ موجز فی کت

التفا نننیر» از

شننرافت کریهی ( .)6970نویسنناده در این مقاله نقش
ضهایر در انسجام متای قرآن کریم را با توجه به برخی

کداماند
-2کندام یک از عوامل انسنننجام متای از بسنننامد
بیشتری در وره نو برخوردارند
پیشنننیاه پژوهش :تاکاون پژوهشهای متعددی در
انسنجام قرآن صننورت گرفته ا ت که بیشتر آنها در
قنالن
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پناینانننامنه ا نننت و در ایاجنا بنه برخی از

پژوهشهنای صنننورت گرفتنه در این زمیاه اشننناره
میکایم:
«برر ننی عوامل انسننجام متای در قرآن :ننورهیو ننف» ،پایاننامه ارشنند از مجید فصننیحی هرندی
(.)69۳0
«مطنالعنه مفهوم انسنننجام زبانی در قرآن کریم»،پایاننامه ارشنند از شننکوه آارنژاد ( .)69۳1آارنژاد در
این پژوهش عوامل انسنجام متای در  26وره از جزء
یام قرآن را برر ی کرده ا ت.

کتا های تفسیری برر ی کرده ا ت.
پایاننامه دکتری «التها نک الاصی بین الاظریۀ والتطبیق :نور اننعام ننهواجاً» از ناصر محهود صالح
الاواصر ( 2007م) .ن ارنده در این پایاننامه ع وه بر
بیان مباحث نظری انسنجام متای ،آن را در وره ننعام
برر ی تطبیقی کرده ا ت.
بر ا نننا

پژوهشهنای ن نارندگان تاکاون هیچ

پژوهشنی انسجام متای در وره نو را برر ی نکرده
ا ت.
انسجام متنی در سوره نوح
نه عامل واژگانی ،د توری و پیوندی که هلیدی
و حسنن انسجام متن را وابسته به وجود آنها در متن
میداناد ،هر نه در وره نو وجود دارند و هر یک
دارای بخشهای مختلفی هستاد.

پایاننامه ارشد «انسجام واژگانی در قرآن :برر ینننوره نور بر پایه نظریه هلیدی و حسنننن (،»)6791

انسجام واژگانی

نوشننته حس نین رجبی ( )69۳1ههانگونه که از عاوان

انسجام واژگانی را حضور واژههای مشابه و مرتبط

ا نت نویسنناده از بین عوامل انسجام متای

بهوجود میآورد .موضوع هر گفته و نوشته این امر را

تاها عامل واژگانی که شامل تکرار و باهمآیی ا ت را

تننأمین میکانند ،برای مثننال متکلهی کننه از آ

و هوا

برر ی کرده ا ت.

حرف میزنند ،بنهنناچنار از کلهاتی ماناد هوا ،هوای

مشنخ

-مقاله «مقایسنه کاربسنت عوامل انسجام در وره

گرم ،هوای ننرد ،ر وبت ،ابری ،آفتابی و  ...ا ننتفاده

اعلی و ترجهه آن از صننفار زاده» از معصننومه نعهتی

خواهنند کرد .صنننرف حضنننور این واژههننا در متن،

قزویای و اهره ایشننانی ( .)6971نویسننادگان در این

را در فضای

انسجامی را به وجود میآورد که مخا

عناتی خناصنننی قرار میدهد (صنننلحجو6999 ،

مقاله ابزارهای آفریااده انسنجام متای در وره اعلی و

ا

ترجهه آن از صفار زاده را برر ی و مقایسه کردهاند.

ش،ص.)21
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انسجام واژگانی متن در دو طح برر ی میشود:

زبان ع وه بر ر نناندن خبر ،نقش مهم دی ری بر

در طح جهله :یعای واژگانی را که در یک جهله

عهده دارد و آن تبیین عوا ف و احسننا ننات انسننان
ا نت .تکرار اگر عیبی دارد مربوط به زبان خبر ا تب

با هم ارتباط معاایی دارند برر ی میکاد.
در نننطح متن :در این بخش واژگانی که در بین
جه ت مختلف در رتا ر متن با هم رابطه مفهومی
دارند ،تحلیل میشنوند .برر ی روابط واژگان در این
دو طح انسجام متن را نشان میدهد (ع وی2066 ،
م،ص.)629

از عوامل تکرار ا ت ،پرهیز شودب اما در زبان عا فی،
تکرار زمنه هارآفریای و خ قینت هارمادانه ا نننت
(خلیلی جهان تیغ 69۳0 ،ش،ص.)90
یکی از عوامل واژگانی که نقش بسزایی در انسجام
نوره نو دارد ،تکرار ا نت .در برر ی عامل تکرار

ابزار آفریننده انسجام واژگانی در سوره نوح
تکرار :تکرار بنه معای بنهکارگیری متعدد برخی از
عااصر جهله و متن ا ت .تکرار ب

چرا که باا بر اصل اقتصاد زبان باید از ا اا

که یکی

به وجود آمدن

در نوره نو تاها ،واژگانی که نقش محتوایی خاصی
در متن دارند ،برر نی شنندهاند و از برر نی واژگانی
ماناد حروف اضنننافه و حروف ربط خودداری شنننده
ا ت .در وره نو تکرار به دو گونه ا ت:

شبکهای از روابط بین عااصر متن میشود ،که انسجام

تکرار لفظی :تکرار لفظی بنهمعاای تکرار یک واژه

متن را به دنبال خواهد داشننت .عااصننر تکرار شده در

در متن ا نننت .این نوع از تکرار خود بنه دو د نننته

متن ،ننناختننار متن را محکم و جننانن

د لی آن را

تقسیم میشود:

تنقوی نت میکانند (حلو  2062 ،م،ص .)20همچاین

تکرار تننام ی نا تکرار محض :تکرار واژه در متن

تکرار کلهات مهم و کلیدی در متن میتواند مضننهون

بندون هیچ گوننه ت ییری ،تکرار تام نامیده میشنننود

اصننلی متن را بارزتر و فهم آن را آ ننانتر و ننریعتر

(عبندالهجید 677۳ ،م،ص .)۳0این نوع از تکرار خود

کاد (محهد 2007 ،م،ص .)601

به دو د نته تقسنیم میشود :ن) تکرار نزدیک :در این

در تکرار ،یک واژه مهکن ا ننت در قسننهتهای

نوع واژگان تکرار شده در مجاور هم یا در یک جهله

مختلف متن ،اول ،و نننط و انتهننا قرار ب یرد و این

قرار میگیرننند.

) تکرار دور :واژگننان تکراری در

امتداد در انسنجام و پیو ت ی متن بسیار حائز اههیت

جه ت مختلف قرار میگیرند .در ننوره نو برخی

ا نننت و از پراکاندگی اجزاء متن جلوگیری میکانند.

از واژگننان تکراری در ینک جهلننه قرار گرفتننهاننند و

کارکرد تکرار ،تجدید حافظه و نشان دادن ارتباط قبل

برخی دی ر در جه ت مختلف پراکاده شننندهاند .در

و بعد ا ت (حسان 6779 ،م،ص.)607

جدول زیر کلهات تکراری و بسنننامد هر یک از آنها
را در جهله مشاهده خواهیم کرد:

عوامل انسجام متای در وره نو
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جدول  :1کلمات تکراری و بسامد هر یک از آنها در جمله

واژه

تعداد تکرار

واژه

تعداد تکرار

واژه

تعداد تکرار

نو

9

قوم

1

قَا َل

1

اهلل

9

تزد

2

نَجَلَ

2

رَ ّ

1

دَعَوْت

9

یَجْعَلْ

2

خَلَقَ

2

جَعَلَ

9

انرْض

9

یَزدْ

2

تَذَرن

2

تَذَ ْر

2

الظّالهین

2

ههان ور که در جدول با مشنناهده شنند ،واژگان

ارتبناط تا ناتا ی دارندب ماناد کلهات نو  ،اهلل ،ر ّ،

تکراری در ننوره نو به دو صننورت ا ننهی و فعلی

قوم ،دعوت ،قننال و . ...تکرار این کلهننات موضنننوع

بنهکار رفتهاند .این واژگان تکراری نقش بسنننزایی در

اصنلی وره را تأکید میکاد و ههاناد شبکهای مرتبط

انسننجام ننوره دارند ،برخی از آنها تاها در یک آیه

در ننرتا ننر ننوره ،اجزاء را با هم مرتبط و ماسننجم

تکرار شنندهاندب اما بعضننی دی ر در آیات متعدد بهکار

می نازد .این بسامد با ی تکرار ههچاین درا معای

رفته و ارتباط خاصنننی بین آیات به وجود آوردهاندب

را برای مخنا

در

چرا کنه واژهای ماناد «قوم» باایاکه  1بار در نننوره

بسنیاری از آیات نوره با واژگانی روبرو میشود که

بهکار رفته ا ننتب اما در هر چهار بار به قوم حضننرت

در آیات قبل آنها را دیده و با آنها آشاا شده ا ت و

نو اختصنناص دارد ،یا کلههای ماناد «قال» که چهار

بهمحض دیدن دوباره آنها ،آیات قبلی که این واژگان

بار در ننوره آمده ،در هر چهار بار به حضننرت نو

در آنها به کار رفته بود ،برایش تداعی میشود.

آ نننان میکادب چرا که مخا

ا ننااد داده شننده ا ننت و بیشننتر واژگان تکراری در

تکرار جزئی :گاهی ریشننه بعضننی از واژگان یکی

ننوره به این صننورت هسننتاد ،این امر بر ارتباط و

ا نت و واژه با اندکی ت ییر در صنی ه تکرار میشود،

ههناها ی بین آینات نننوره د لنت میکادب چرا که

تکرار به این صنننورت تکرار جزئی نامیده میشنننود

اجزاء وره را به هم متصل می ازد.

(عبنندالهجی ند 677۳ ،م،ص .)۳2در نننوره نو نیز

در این وره بیشتر کلهات محوری تکرار شدهاند

واژگانی ا ننت که از یک ریشننه مشننتق شنندهاند و در

که با محتوای کلی ننوره که دعوت حضننرت نو از

صی ههای مختلف به کار رفتهاند .تکرار جزئی در این

قوم خویش به توحید و پر نننتش پروردگار ا نننت،

وره شامل نهونههای زیر ا ت:
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جدول  :2تکرار جزئی در سوره نوح

واژه

تعداد صورتها

صورتهای تکرار

واژه

تعداد صورتها صورتهای تکرار

نذر

2

نذیر ،ننذر

کان

2

کاْتمْ ،کَانَ.

عبد

2

اعبدوا ،عباد.

قال

2

قلت ،قال.

غفر

1

یَ ْفرْ ،تَ ْفرَ ،ا ْتَ ْفروا  ،غَفارً ،اغْف ْر

دعا

2

دعاء ،دعوت.

کبر

9

ا ْتَکْبَروا ،ا ْتکْبَارًا ،کبارًا.

ن ّر

2

نَ ْرَرْت ،إ ْرَار.

نر

2

نر لاا ،یر ل.

هاء

2

هاء ،هاوات.

ل
ننبت

2

ننبت ،نبات.

خر

2

یخر  ،اخرا .

ولد

2

ولد ،والد ،یلدوا

ضلّ

9

نضلّوا ،یضلّوا،

دخل

2

ل
ندْخلوا ،دَخَ َ

کفر

2

الْکَافرینَ ،کَفارًا.

آمن

9

مثْماًا والْهثْماینَ وَالْهثْماَات

مال

2

مال ،نموال.

مکر

2

مَکَروا ،مَ ْکرًا.

إله

2

اهلل ،آلهۀ.

ض ل.

واژگان تکراری در این قسننهت نیز به دو صورت

آورده نشننده ا ننت تا واژه قبل ننریع به اهن خطور

ا نهی و فعلی ا نتفاده میشنوند ،گاهی از یک ریشه

کادب بلکه با ت ییراتی در نناختار واژه قبل بهکار رفتهب

تاها افعال ،مشنتق شدهاندب البته به صورت متعدد و در

لذا اهن مخا

نیازماد ت شنننی دو برابر ا نننت ،تا

صی هها و زمانهای مختلف ،گاهی نیز تاها ا م مشتق

متوجه ت ییرات به وجود آمده شنننود و واژه قبل را به

شده ا ت ولی در وزنهای مختلف ،در بعضی کلهات

یاد آورد ،این امر نقش بسنزایی در انسجام متای وره

نیز هم ا ننم مشننتق شننده ا ننت و هم فعل .برخی از

ایفا میکاد چرا که ب

ارتباط بین آیات میشود.

واژگنان این قسنننهنت نیز ماناد تکرار تام در یک آیه

تکرار معاننایی :عبننارت ا نننت از تکرار معای بننا

آمنده و برخی دی ر در آینات مختلف به کار رفتهاند.

واژگان متفاوت و نه یکسنننان .این نوع از تکرار انواع

این نوع از تکرار در فهم معانای واژگنانی کنه از یک

مختلفی دارد که شامل :شهول معاایی ،ترادف ،تضهین

ریشنه مشنتق شندهاند مثرر ا ت و به خواناده کهک

ا ت (عبدالهجید 677۳ ،م،ص.)۳0

میکاند تنا راحتتر با متن ارتباط یابد و مفهوم آن را

شننهول معاایی :یعای مفهوم یک واژه مفاهیم چاد

دریافت کادب چرا که او در ول وره با برخی کلهات

واژه دی ر را شننامل شننود (پالهر 6991 ،ش،ص.)692

مواجه میشننود که در آیات قبل به ور نسننبی با آنها

یا به عبارت دی ر ا نهی که مباای مشترکی را در بین

را

چادین ا م حهل میکاد ،مث ً کلهه انسان شامل مرد،

فعنال میکاندب چرا کنه ههناناند تکرار تام ،کلهه عیااً

میشود (عبدالهجید677۳ ،

آشنناا شننده ا ننت .این نوع از تکرار اهن مخا

زن ،دختر ،بچه و شنخ

عوامل انسجام متای در وره نو

91

م ،ص .)۳9هر یک از واژههایی که مفهومشننان را واژه

انسجام وره دارد ،چرا که تاها در یک آیه به کار رفته

شنامل در بر میگیرد ،واژه زیر شهول نامیده میشود.

ا ت.

در وره نو از بین انواع تکرار معاایی تاها از شهول

ههانگونه که مشننناهده شننند ،واژگان متعددی در

معاایی ا ننتفاده شننده ا ننت که شننامل نهونههای زیر

نرا نر نوره نو ا ت که به صورتهای مختلف
تکرار شننندهانند ،برخی از آنها به صنننورت لفظی و

ا ت:
واژه آلهۀ در آیه  29شنننامل واژگان وَدّاً ،نننوَاعاً،

برخی دی ر به صننورت معاایی .بسننامد واژگانی که به

َسنرًا در ههین آیه میشودب چرا که هر
یَ وثَ ،یَعوقَ ،ن ْ

صنورت لفظی تکرار شندهاند بسننیار بیشننتر از بسامد

یک از این ا ننهاء جزء خدایان بتپر ننتان بودهاند و

واژگانی ا ننت که به صننورت معاایی تکرار شنندهاند.

نوعی اله به شننهار میرفتاد .واژه آلهه با ا ننامی بتها

این واژگان مکرر نقش بسنزایی در انسجام متن دارندب

که بعد از آن اکر شنندهاند ،رابطه عهوم و خصننوص

چرا که با تکرار در آیات مختلف ننوره ،قسننهتهای

مطلق دارد.

مختلف آن را به هم پیوند دادهاند و ارتباط خاصی بین

از بین انواع تکرار در ننوره نو  ،کم بسننامدترین
تکرار به شهول معاایی اختصاص دارد ،به ههین ب

اجزاء آن به وجود آوردهاند و آن را ماسجم و ههاهاگ
اختهاند.

در مقنایسنننه بنا انواع دی ر تکرار اههینت کهتری در
150
99

100
47

46

50

6
0
مجموع

شمول معنایی

تکرار جزئی

تکرار تام

نمودار :1بسامد انواع تکرار

باهمآیی :یکی از مهمترین ابزار انسنننجام متن در

واژه به اندازهای قوی ا ننت که بهمحض شننایدن یک

را

واژه ،واژه دی ر در اهن تننداعی میشنننود و انتظننار

ان لیسنی ،فرث در ال 6719م

میرود ههراه آن بنه کنار رود ،این ارتباط قوی ،نقش

بهکار برد .او زبانشاا ان را متوجه اههیت برر یهای

بسنننزایی در انسنننجام و پیو نننت ی متن دارد .روابط

واژگننانی کرد چرا کننه بعضنننی از واژههننا بننهخننا ر

مفهومی کلهات با همآیاد ،که از عوامل انسنننجام متن

ههاشنننیای بنا واژههنای مختلف ت ییر معانا میدهاد

ا ت به چاد د ته تقسیم میشود:

نطح واژگانی ،پدیده باهمآیی ا ت .این اصط
اولین بار زبانشناا

(برکاوی 6776 ،م ،ص .)96باهمآیی یعای ههاشننیای

تضاد :گاهی ارتباط قوی بین دو کلهه متضاد ب

واژگنانی که ارتباط قوی بین آنها ،آنها را به ترکی

با هم به کارگرفتن آنها میشودب چرا که بعضی مواقع

شنندن با هم ننوق میدهد ،ماناد ارتبا ی که بین واژه

ارتباط بین آن دو به گونهای ا ننت که با شننایدن یکی

وجود دارد .گاهی ارتباط بین دو

از آنها دی ری به اهن خطور میکاد ،ههاناد ارتبا ی

نوشننیدن با واژه آ
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کنه بین دو کلهه با و پایین ،چپ و را نننت وجود

در نننوره نو در آینات متعننددی بین برخی از

دارد .تضناد در ننوره نو به دو صورت به کار رفته

واژگان رابطه مراعات نظیر وجود دارد که ننب

شده

ا ت:

ا نت ،واژگان آیه ارتباط معاایی قویی داشته باشاد و

تضنناد بین افعال :در این نوع ،دو واژه متضنناد فعل

نقش مههی در انسنننجنام متای در نننوره ایفنا کااد،

هسنننتاند ،که در نننوره نو نهونههای زیر را دربر

مراعات نظیر در وره نهونههای زیر را دربر میگیرد:
مراعنات نظیر بین افعال (اعْبدوا ،اتقوا ،نَ یعوا) در

میگیرد:
تضناد ،بین دو فعل َن ْع َلاْت و َن ْ َررْت ا ت در آیه

آیه نوم ،دو جهع مکسر (جَاات و نَنْهَار) در آیه ،62

(رم إنّی نَعْلَاْت لَهمْ وَنَ ْنرَرْت لَهمْ إ ْرَارًا)( .)7تضادی

در این آی نه ههچاین بین دو واژه (نَمْوَال وَبَاینَ) نیز

که اربات یکی نفی دی ری را بر ننناندب ماناد دو کلهه

رابطه مراعات نظیر وجود دارد ،بین واژگان (نَصَنابع و

مرده و زنده تضنناد حاد نامیده میشننود (مختار عهر،

آاَان) در آیه  ،9واژگان (نوراً و نننرَاجاً) در آیه ،61

 677۳م .)602 ،تضناد میان دو کلهه نعلات و ن ررت

رابطه بین دو واژه (الْقَهَرَ و الشنننهْسَ) در این آیه نیز

َصننوْا
از نوع تضنناد حاد ا ننت .تضنناد بین دو فعل ع َ

مراعات نظیر ا ت ،بین واژگان (فَاجراً و کَفاراً) در آیه

وَاتبَعوا در آیه )قَالَ نو ٌ رَ ّ إنهمْ عَصَنوْنی وَاتبَعوا مَنْ

َسننرًا) در
 ،29واژگان (وَدّاً وَ ننوَاعاً وَیَ وثَ وَیَعوقَ وَن ْ

َسنننارًا( ( )26نیز تضننناد حاد
لَمْ یَزدْه مَاله وَوَلَده إ خ َ

آیه  29مراعات نظیر وجود دارد .مهکن ا ت در ایاجا

ا ت.

این نثال برای خواناده مطر شنود که چ ونه ا ت

تضناد بین ا هاء :در این نوع دو کلهه متضاد ا م
هستاد ،در وره نو تاها یک نهونه از این نوع تضاد
وجود دارد و آن تضنناد بین دو واژه لَیْ وَنَهَارًا در آیه
)قَنالَ رَ ّ إنّی دَعَوْت قَوْمی لَیْ وَنَهَارًا( ( )1ا نننت.
تضاد بین لیل و نهار تضاد حاد ا ت.
مراعنات نظیر :مراعنات نظیر یعای آوردن کلهاتی
در خن که از نظر معاا با هم تاا
تضننناد (خطی

دارند ،نه از نظر

قزویای2009 ،م .)210 ،مراعات نظیر

آوردن واژههایی از یک د ته ا ت که با هم ههاها ی
دارننند .این ههنناها ی میتواننند از نظر جاس ،نوع،
مکان ،زمان و یا ههراهی باشنند .مراعات نظیر ننب
تداعی معانی میشننود و نقش مههی در انسننجام متن
داردب چرا که در آن از مجهوعهای از کلهات ا نننتفاده
میشنننود کنه بنا یکندی ر ههاها ی و ارتباط معاایی
خاصی دارند.

که این کلهات وَدًّا وَ ننوَاعًا وَ یَ وثَ و ...در قسننهت
شننهول معاایی نیز آورده شننده بودند در جوا

باید

گفت که در قسننهت شننهول معاایی رابطه هر یک از
این کلهات با کلهه آلهه که واژه شنامل شننااخته شننده
بود ،مدنظر بود اما در این قسهت رابطه این واژگان با
یکدی ر مهم ا ت نه با واژهای دی ر.
بنناهمآیی د نننتوری :بنناهمآیی د نننتوری بنندین
معاا نت که دو یا چاد واژه که ارتباط خاصنی از نظر
معاایی یا از نظر اختاری با هم دارند ،در ترکی های
مختلف د نننتوری در کانار هم قرارگیرنند .بناهمآیی
د ننتوری در ننوره نو به چهار صننورت بهکار رفته
ا ت:
فعل و فاعل :در این قسننهت بین فعل و فاعل آن،
رابطه خاصنننی وجود دارد که ههاشنننیای آن دو برای
مخا

آشنناا ا ننت .در آیه )نَلَمْ تَرَوْا کَیْفَ خَلَقَ الله

َبْعَ َهَاوَات بَاقًا( ( )61بین دو واژه (خلق) و (اهلل)

عوامل انسجام متای در وره نو

رابطه باهمآیی وجود دارد که به صننورت فعل و فاعل
به کار رفتهاند.

صنفت ،برای واژه عذا
نب

فعل و مفعول به :در این نوع بین فعل و مفعول به

99

ا ت .این کثرت بهکارگیری

شنده ا ت رابطه معاایی قویی بین این دو واژه
 :نجل مس نهًّی در آیه (یَ ْفرْ لَکمْ منْ

به وجود بیاید.

آن ،رابطه معاایی نزدیکی وجود دارد .در نننوره نو

انوبکمْ وَیثَخّرْکمْ إلَى نَجَل مسَهًّى)( )2واژه مسهّی در

در آیه )نَن اعْبدوا اللهَ وَاتقوه وَنَ یعون)( )9بین واژگان

آینات متعنددی از قرآن تاها صنننفت برای کلهه نجل

(اعبندوا) و (اهلل) رابطنه معانایی قوی وجود دارد ،که

ا ننتب ههانگونه که در ننوره نو نیز صننفت برای

بهصنننورت فعل و مفعول بهکار رفتهاند ،ههچاین بین

این واژه ا نننت که این امر بر ارتباط قوی بین این دو

دو واژه (ا نت شوا) و (ریا ) در آیه (وَا ْتَ ْشَوْا ریَابَهمْ

واژه د لت میکاد.

َصنننروا وَا ْنننتَکْبَروا ا ْنننتکْبَاراً)( )9و بین دو کلهه
وَن َ

فعنل و حرف جر :در زبان عربی برخی از افعال با

(ا ْنتَ ْفروا) و (رَ ) در آیه (فَقلْت ا ْتَ ْفروا رَبکمْ إنه

حروف معین به کار میروند و بیان فعل مسننتلزم بیان

کَنانَ غَفنارًا)( )60رابطه معاایی نزدیکی وجود دارد که

حرف مخصوص به آن ا تب ههاناد فعل «حصل» که

ب

ههاشیای این واژگان شده ا ت.

با حرف «علی» به کار میرود و نیز ههاناد «تکوّن» با

موصننوف و صننفت :گاهی برخی از واژگان تاها با

حرف «من» و فعل «مال» با حرف «إلی» و( ...عکاشننه،

واژه خاصنی وصف میشوند و ههچاین گاهی برخی

6970ش ،ص .)209در نننوره نو نیز افعالی وجود

از صنفات تاها با واژگان خاصی به کار میروند و تاها

دارد که با حرف خاصی به کار رفتهاند.

بنه آنها اختصننناص دارند ،همچاین صنننفاتی یافت

دو فعنل ی فر و اغفر با حرف «ل» به کار رفتهاند:

میشنننود کنه بنا واژگنان متعندد بنه کار میروندب اما

سهًّى)()2
َخ ْرک ْم إلَى َنجَل م َ
(یَ ْفرْ لَکمْ منْ انوبکمْ َویث ّ

ههراهی آنها با یک واژه از بسننامد بیشتری نسبت به

و (رَ ّ اغْفرْ لی وَلوَالندَی)( .)2۳فعل غفر غالباً بعد از

واژگان دی ر ،برخوردار ا ت .در وره نو دو نهونه

حرف م بنه کنار میرودب ههنانگوننه که در فرهاگ

نلیم) در آیه (إنا

ل تهای عربی نیز با این حرف به کار رفته ا ت .غفر

از این باهمآیی وجود دارد ،ن( :عذا

نَرْ َلْاَا نوحًا إلَى قَوْمه نَنْ نَنْذرْ قَوْمَکَ منْ قَبْل نَنْ یَأْتیَهمْ

اهلل له انبه (الهعجم الو یط ،2001 ،ص.)111

عَنذَا ٌ نَلیمٌ)( )6واژه نلیم در آیات بسنننیاری از قرآن
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تکرار

با هم آیی
نمودار :3بسامد ابزارهای واژگانی

انسجججام دسججتوری :شننامل ننه عامل جای زیای،
ارجاع و حذف ا ت.
جنای زیای :بنه این معاا نننت که یک واژه یایک

عَصَوْنی وَاتبَعوا مَنْ لَمْ یَزدْه مَاله وَوَلَده إ خَسَارًا)()26
و (وَمَکَروا مَکْرًا کبارًا)( )22آنها را با دو لفا الظالهین
و الکافرین خطا

میکاد.

عبننارت را جننای زین واژه و عبننارتی دی ر کایم .در

ارجنناع :هلیندی و رقینه حسنننن در اخت ف بین

ننوره نو واژگانی وجود دارد که جای زین واژگانی

جای زیای و ارجاع گفتهاند :جای زیای رابطهای ا ننت

دی ر شندهاند و در انسنجام متای نوره مثرر هستادب

که بین عااصر زبانی یعای بین واژگان و عبارات وجود

چرا که مدلول دو واژه یکی ا نننت و تاها لفا دال بر

داردب امننا ارجنناع رابطننهای ا نننت بین معننانی ،پس

آن ت ییرینافتنه ا نننتب لنذا این عنامنل جای زیای را

جای زیای رابطهای ا ت در طح واژگانی نحویب اما

همچاین میتوان از انواع تکرار معاایی به شنهار آورد.

ارجاع رابطهای ا ت در طح معاایی (محهد2007 ،م،

عامل جای زیای در ننوره نو نهونههای زیر را دربر

ص.)669
گاهی تعبیر و تفسیر برخی واژگان در متن نیازماد

میگیرد:
واژه ر ّ در آینه (قَننالَ رَ ّ إنّی دَعَوْت قَوْمی لَیْ

تعبیر و تفسننیر واژگانی دی ر در ههان متن ا ننت و

وَنَهَارًا)( ،)1جای زین واژه اهلل در آیه قبل (إن نَجَلَ الله

برای فهم آن باید به راغ مراجع آنها برویم (احهدی

إاَا جَاءَ یثَخر َل ْو کاْت ْم َت ْعلَهو َن)( )1شننده ا ت .این

و ا ننتواری 6970 ،ش ،ص .)62واژگانی که در درون

دو واژه چادین بار در ننوره نو به صورت متااو

متن به آنها ارجاع داده میشود به خودی خود معاای

جای زین یکدی ر شنندهاند .ههچاین دو واژه الظالهین

کاملی ندارند و برای مشخ

و الکافرین در آیات (وَقَدْ نَضَلوا کَثیرًا وَ تَزد الظالهینَ

باید به واژگانی که به آنها ارجاع داده شنندهاند رجوع

ضن
إ َ

)( )21و (وَقَالَ نو ٌ رَ ّ تَذَرْ عَلَى انرْض

کردن معاای دقیق آنها

کرد.

منَ الْکَنافرینَ دَینارًا) ( )21جای زین واژه قوم در آیه

ارجاع در متن با ضنهیر ،ا نم اشاره ،ا م موصول

(قالَ رَ ّ إنّی دَعَوْت قَوْمی لَیْ َو َنهَارًا)( )1شده ا ت.

صننورت میگیرد و به دو صننورت پیش مرجع و پس

در ابتدای نوره که نخن از دعوت حضرت نو از

مرجع ا نننت .در ارجناع پیش مرجع ،واژه مرجع دار

قبیله خود به یکتاپر نننتی ا نننت ،آنها را با لفا قوم

(ضهیر ،ا م اشاره و ا م موصول) پس از مرجع خود

میکاندب اما در پایان نننوره که دعوت او را

قرار میگیرد و در پس مرجع ،واژه مرجع دار قبننل از

اجابت نکردهاند ،با توجه به آیات (قَالَ نو ٌ رَ ّ إنهمْ

مرجع خود واقع میشننود .ارجاع از شننایعترین ابزار

خطنا

عوامل انسجام متای در وره نو

97

انسنننجام متای در زبان عربی به شنننهار میرود ،و با

ارجاع به دو صورت برونمتای و درونمتای ا ت.

برقراری رابطننه بین کلهننات و جه ت مختلف نقش

در ارجاع برونمتای مرجع در خار از متن قرار دارد.

بسزایی را در انسجام متای ایفا میکاد (الزناد6779 ،م،

ارجاع برونمتای فاقد نقش انسنننجامبخشنننی ا نننت

ص.)667

(ی ناحقی و ف حی 69۳7 ،ش ،ص .)996ارجنناع در
وره نو نهونههای زیر را دربر میگیرد:
جدول :3نمونههایی از ارجاع در سوره نوح

واژه مرجع،

ضمیر ارجاع

شماره آیه

داده شده

نو  ،آیه 6
قوم ،آیه 6

قوم ،آیه 2

قوم ،آیه 1

اهلل ،آیه 9

نوع ضمیر

تعداد ارجاع ،شماره آیات

ننت

مستتر در فعل ننذر

یک بار ،آیه 6

ا

بارز

یک بار ،آیه 6

هو

مستتر در فعل قال

دو بار ،آیات 1-2

ی

بارز

دوازده بار ،آیات 2۳-26-7-۳-9-1-1-2

ت

بارز

شش بار ،آیات 60-7-۳-9-1

هم

بارز

یک بار ،آیه 6

واو

بارز (مخا

کم

بارز

ه بار ،آیه 1

تم

بارز

یک بار ،آیه 1

هم

بارز

یزده بار29-21-26-7-۳-9-1 ،

واو
کم
ه
هو

نجل ،ایه 1

هو

ر ّ ،آیه 1

ننت
ه

ر ّ ،آیه 60

هو

اهلل ،آیه 69

هو

بارز (مخا

)

و غائ )
بارز
بارز

مستتر در افعال ی فر و
یثخر
مستتر در افعال جاء و
یثخر
مستتر درفعل ت فر
بارز
مستتر در افعال کان،
یر ل ،یهدد ،یجعل.
مستتر در فعل خلق

چهار بار ،آیات 1-9

یزده بار21-29-22-26-20-61-69-60-9 ،
ده بار6۳-69-61-69-62-66-60 ،
یک بار ،آیه 9
دو بار ،آیه 1
دو بار ،آیه 1
یک بار ،آیه 1
یک بار ،آیه 60
چهار بار ،آیات 62-66-60
یک بار ،آیه 61
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اهلل ،آیه 61

هو

مستتر در فعل جعل

یک بار ،آیه 61

هاوات ،آیه 61

هنّ

بارز

یک بار ،آیه 61

اهلل ،آیه 69

هو

مستتر در افعال ننبت،

ه بار ،آیات 6۳-69

یعید ،یخر

انرض ،آیه 69

ها

بارز

یک بار ،آیه 6۳

انرض ،آیه 67

ها

بارز

یک بار ،آیه 20

اهلل ،آیه 67

هو

مستتر در فعل جعل

یک بار ،آیه 67

مَن  ،آیه 26

ه

بارز

ه بار ،آیه 26

هم

بارز

دو بار ،آیه 21

واو

بارز (غائ )

ه بار ،آیه 21

ننت

مستتر در فعل تذر

یک بار ،آیه 21

ا

بارز

دو بار ،آیه 29

هم

بارز

یک بار ،آیه 29

واو

بارز (غائ )

دو بار ،آیه 29

الظالهین ،آیه 21
ر ّ ،آیه 21
الکافرین ،آیه 21
ر ّ ،آیه 2۳

ننت

مَن ،آیه 2۳

هو

مستتر در افعال نغفر و

دو بار ،آیه 2۳

تذر

یک بار ،آیه 2۳

مستتر در فعل دخل

ههانگونه که در جدول با مشاهده شد ،در وره

کهک ضنهایری که به آن ارجاع داده شننده حضورش

نو تهامی ارجاعات با ضننهیر بارز و مستتر و از نوع

در نرا نر نوره بسنیار بارز گشننته ا ت و ههاناد

ارجاعات درونمتای ا ت .ارجاع در این وره فراوان

شبکهای مرتبط ،اجزاء آن را به هم پیوند داده ا ت ،یا

به کار رفته ا ت و نقش بسیار مههی را در انسجام آن

واژه قوم در آینه پاجم 91 ،بار در آیات مختلف به آن

دارد ،چرا کنه برخی از مرجعهنا در آینات مختلف با

ارجاع داده شننده ا ننت که این امر ع وه بر برقراری

ضنهایر متعدد ،به آنها ارجاع داده شنده ا ت و برای

ارتباط مستقیم بین این واژگان ،بسیاری از آیات را نیز

فههشنان که در زبان عربی جز ا نمهای مبهم هستاد،

به هم ربط داده ا ننت .این بسننامد با ی ارجاعات در

بنایند بنه مراجعشنننان رجوع کرد ،که این امر ارتباط

ننوره نو به برخی واژگان ماناد :اهلل ،ر ّ ،نو  ،قوم

محکهی را بین واژگان و آیات به وجود آورده ا ننتب
مث واژه نو در آیه اول 22 ،بار با ضهایر مختلف در

و  ...بر محوری بودن این واژگان د لت دارد.
حنذف :بنه معای حنذف یک یا چاد واژه از یک
با جه ت پیشنننین آن ا نننت .گاهی

آیات متعدد ،به آن ارجاع داده شننده و این امر ننب

جهله در قیا

تقوینت ارتباط بین آیات ا نننتب چرا که این واژه به

برخی واژگنان ،عبارات و جه ت در متن برای ایجاز

عوامل انسجام متای در وره نو

۳6

و پرهیز از تکرار حنذف میشنننونند .وجود قریاه در

توجه به وجود قریاه در متن رخ میدهدب لذا شااخت

حننذف امری ضنننروری ا نننت تننا از پیچیندگی و

عاصنننر محذوف نیازماد رجوع به قریاه ا نننت ،پس

ردرگهی در متن جلوگیری کاد.
حذف به دو دلیل ننب

قریانه مرجعی برای محنذوف قرار میگیرد که مهکن

انسننجام متای میشننود:

ا ننت قبل و یا بعد از محذوف باشنند (فقی 2000 ،م،

الف) تکرار ،عاصر محذوف غالب ًا مشتق از ماده عاصر

 .)227 ،2حننذف در نننوره نو در آینات متعننددی

مذکور و یا معاا و یا متعلقات آن ا تب لذا اگر عاصر

رخداده ا نننت .جندول زیر حذف حروف ،واژگان و

محذوف در جهله آورده شنننود با نام تکرار شنننااخته

عبارتها را نشان میدهد:

میشنود.

) ارجاع ،حذف عاصننری از متن بیشتر با
جدول :1حذف حروف ،واژگان و عبارتها

حذف در سوره نوح
عبارت استعمال شده در سوره

عبارت محذوف

عبارت همراه محذوف

دَعَوْت َقوْمی لَیْ وَنَهَاراً (آیه )1

دَعَوْت َقوْمی( 6بار)

دَعَوْت َقوْمی لَیْ وَدَعَوْت قَوْمی نَهَارًا

وَجَعَلَ الشهْسَ رَاجًا (آیه )61

فیهن ( 6بار)

وَجَعَلَ الشهْسَ فیهن رَاجًا

من لَمْ یَزدْه مَاله وَوَلَده (آیه )26

لَمْ یَزدْه ( 6بار)

لَمْ یَزدْه مَاله وَلَمْ یَزدْه وَلَده

یهْددْکمْ بأَمْوَال وَبَاینَ (آیه )62
وَ َتذَرن وَدًّا وَ

یهْددْکمْ

وَاعًا وَ یَ وثَ

( 6بار)

َتذَرن ( 1بار)

وَیَعوقَ وَنَسْرًا (آیه )29
ر ِّ اغْفرْ لی وَلوَالدَی وَلهَنْ دَخَلَ

یهْددْکمْ بأَمْوَال وَیهْددْکمْ ببَاینَ
وَ َتذَرن وَدًّا وَ َتذَرن وَاعًا َو َتذَرن یَ وثَ وَ
سرًا
تَذَرن یَعوقَ وَ تَذَرن نَ ْ

اغْفرْ ( 1بار)

بَیْتیَ مثْماًا وَللْهثْماینَ وَالْهثْماَات ()2۳

ر ِّ اغْفرْ لیاغْفرْ وَلوَالدَی وَاغْف ْر لهَنْ دَخَلَ بَیْتیَ
مثْماًا وَاغْفرْ للْهثْماینَ وَاغْفرْ الْهثْماَات

ههانگونه که در جهله با مشاهده شد ،حذف در

فعالشدن اهن خواناده میشودب چرا که خواناده باید

نوره نو به تعدد و اشننکال مختلف رخ داده ا ت.

به دنبال یافتن قریاهای برای عبارت محذوف باشننندب

حذف در این ننوره بهدلیل وجود قریاه و با توجه به

لذا ناچار ا نننت به جهله ماقبل برگردد تا بتواند معای

بافت جهله و متن رخ داده ا ننتب لذا هیچگاه ننب

را بنه ور کنامنل درینافت کاد ،مث در آیه (اغْفرْ لی

ابهام و نردرگهی خواناده نهیشود و هیچ خللی در

وَلوَالدَی وَلهَنْ دَخَلَ بَیْتیَ مثْماًا وَللْهثْماینَ وَالْهثْماَات)

ا نننتهرار و تداوم معای ایجاد نکرده ا نننتب چرا که

فعل امر «اغفر»  1بار بهخا ر وجود قریاه حذف شننده

عبارت مذکور جای زین عبارت محذوف ا نننت و به

ا ت ،خواناده زمانی که به واژه «للْهثْماینَ» در این آیه

آن اشاره کرده ا ت .حذف در این آیات با جلوگیری

میر ننند نناخودآگناه بنه قریاه (فعل اغفر مذکور در

ایجاز

ابتدای آیه) رجوع میکاد و آن را در اهن خود تداعی

از تکرار برخی عبارات که قریاه دارند ،نننب
متن و مانع از ا اا

آن شننده ا ننت ،همچاین ننب

و تکرار میکاد که این ارجاع و تکرار قریاه در انسجام
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آیه مثرر میشننود .این ربط دادن عبارات و جه ت به
ماقبل خود نقش مههی در بوجود آمدن انسننجام متای
ایفا میکاد.
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نمودار :4بسامد ابزار انسجام دستوری

ارتبناط زمانی ها امی رخ میدهد که نوعی توالی

انسجام پیوندی
ماظور از انسننجام پیوندی ،وجود ارتباط معاایی و
ماطقی بین جه ت یک متن ا ت .انسجام پیوندی به
چهننار نوع ارتبنناط اضننننافی ( ،)Additiveنننببی
( ،)Causalتننقننابننلننی ( )Adversativeو زمننانننی
( )Temporalتقسنیم شنده ا ت (لطفی پور اعدی،

زمانی میان رویدادهای آن دو جهله برقرار باشنند (یار
محهدی 69۳9 ،ش،ص .)17
انسننجام پیوندی در ننوره نو در دو نوع ارتباط
نهود یافته ا ت:
ارتباط اضننافی :این نوع از ارتباط با دو حرف واو
و فاء عطف ،صورت گرفته ا ت ،حرف واو  96بار و

 69۳1ش ،ص.)661
ارتبناط اضنننافی زمنانی رخ میدهند که جهلهای

حرف فاء  9بار در ننوره تکرار شننده ا ننت .کثرت

مطلبی را بنه محتوای جهلنه قبنل اضنننافنه کاند .این

ا ننتعهال این حروف عطف در ننوره ،انسننجام متای

جهلههای اضننافی میتواند جابه توضننیحی ،تهثیلی و

خاصی را ایجاد کرده ا تب چرا که این حروف عطف

مقایسهای داشته باشد.

جهعنا  91بنار در نننوره به کار رفتهاند و هر حرف

ارتبناط نننببی زمانی رخ میدهد که رویداد فعل

عطفی دو واژه ینا دو عبنارت و یا دو جهله را به هم

یک جهله با رویداد دی ر جهلهها ارتباط ببی و ع ّلی

متصل اخته ا ت که در کل ب

مرتبط اختن 1۳

داشننته باشنند ،این ارتباط شننامل روابط علت ،نتیجه،

واژه یا عبارت و یا جهله شدهاند.
ارتبناط زمانی :ارتباط زمانی تاها با حرف رمّ که 9

هدف و شرط ا ت.
ارتباط تقابلی زمانی برقرار میشننود که محتواییک

بار در وره نو در آیات  6۳ - 7 – ۳تکرار شده ،به

جهلنه برخ ف انتظاراتی باشننند که جهله ما قبل آن

وجود آمده ا ت .این حرف در وره نو جهلهها را

به وجود میآورد.

بنه یکندی ر وصنننل کرده ا نننت .حرف عطف «رم»

نسبت به موقعیت متکلم و مخا

بعدیت و تأخیر را میر اند ،در این وره نیز بعدیت
و تأخیر مرتبهای را میر ننناند .این حرف یک بار در

عوامل انسجام متای در وره نو

۳9

ابتدای آیه هشت (رم إنىّ دَعَوْتهمْ جهَاراً) آمده ا ت و

 6991ش . )11 :20 ،در آیه هجدهم نیز دو آیه (وَالله

بدین معاا ت که حضرت نو قومش را اول به آرامی

نَنبَتَکم مِّنَ الْأَرْض نَبَاتاً) و (رم یعیدکم فیهَا وَ یخْرجکمْ

نپس با بانگ بلاد دعوت کرده ا ت .در آیه نهم (رم

إخْرَاجاً) را به هم عطف کرده ا ننت و بدین معاا ت

إنىّ نَعْلَات لهمْ وَ نَ ْرَرْت لهَمْ إ ْرَاراً) به این معاا ت

که خداوند در ابتدا انسننان را از خاا بوجود میآورد

که او بعد از دعوت با صدای بلاد گاهی رّی و گاهی

و زمانی که مرد او را دوباره به خاا بر میگرداند.

علای آنها را دعوت کرده ا ت ،تا ههه راههایی را که
مهکن ا ت مثرر باشاد ،امتحان کرده باشد ( با بایی،
37
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ارتباط اضافی

ارتباط زمانی
نمودار :5بسامد ابزار پیوندی

شنننهول معاننایی ( 1نهونننه) را در بر میگیرد .دوم:

نتیجه
در مقاله حاضنر که عوامل انسننجام متای در وره

باهمآیی که تضاد ( 1نهونه) ،مراعات نظیر ( 20نهونه)

نو را برر نی کرد ،مشنناهده شنند که ننوره مذکور

و باهمآیی د نتوری ( 61نهونه) را شامل میشود .در

انسنننجنام متای با یی برخوردار ا نننت و واژگان و

بین عوامل واژگانی عامل تکرار بسنامد بیشتری نسبت

جه ت بنه وجود آورننده آن ،ارتباط تا اتا ی با هم

به عامل باهمآیی دارد .عامل د ننتوری در وره نو ،

شده ا ت که شاکله وره ههاناد

جنای زیای ( 1نهوننه) ،ارجناع ( 601نهونه) و حذف

باایی باشد که تهامی اجزاء آن با هم مرتبطاند .عوامل

( 62نهونننه) را دربر میگیرد،کننه بننه ترتین

ارجنناع،

به وجود آورنده انسننجام متای در ننوره نو به ننه

حذف و جای زیای بیشترین بسامد را در وره دارند.

د نته :واژگانی ،د نتوری و پیوندی تقسیم میشوند.

عامل پیوندی در وره نو به دو صورت اضافی (91

هر یک از این عوامل خود چاد قسنننهت دارند .عامل

نهونننه) و زمننانی ( 9نهونننه) وجود دارد کننه ارتبنناط

واژگانی در نننوره نو خود به دو د نننته تقسنننیم

اضافی نسبت به ارتباط زمانی بسامد با یی دارد.

دارند .این امر ب

میشننود :یک ،تکرار که شننامل تکرار لفظی و معاایی
ا ننت .تکرار لفظی به دو صننورت تام ( 19نهونه) و
جزئی ( 11نهونه) به کار رفته ا نت .تکرار معاایی نیز

در جدول و نهودارهای زیر عوامل انسننجام متای،
زیرشاخهها و بسامد آنها نشان داده میشود.
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جدول :5عوامل انسجام متنی ،زیرشاخهها و بسامد آنها
عوامل انسجام متنی در
سوره نوح
عامل

عامل

واژگانی

دستوری
با هم آیی

تکرار
تکرار

تکرار

لفظی

معنایی

تکرار تام

تضاد

تکرار

شمول

تضاد

جزئی

معنایی

اسمی

عامل
پیوندی

تضاد فعلی

جایگزینی

مراعات

با هم آیی

نظیر

دستوری

حذف

ارجاع
درون متنی

فعل و

فعل و

صفت و

فعل و

فاعل

مفعول به

موصوف

حرف جر

حرف واو

ارتباط

ارتباط

اضافی

زمانی
حرف فاء

ثمّ

پیش مرجع
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انسجام پیوندی

نمودار :7درصد عوامل انسجام متنی

 .9برکناوی ،عبد الفتا عبد العلیم 6776( ،م) ،د لۀ

منابع
 .6قرآن کریم.

السنننیاق بین التراث وعلم الل ۀ الحدیث ،قاهره:

 .2احهدی ،علیرضننا و ا ننتواری ،اص ن ن6970( ،

دار الکت .

ش)« ،انسننجام متای ابزاری زبانشنناا ننی برای

 .1پننالهر ،فرانننک 6991( ،ش) ،ن نناهی تننازه بننه

شنننااخت نننبکهای ادبیات فار نننی» ،مجله

معااشاا ی ،کوروش صفوی ،تهران :نشر نو.

مطالعات زبانی ب غی ،شننهاره ننوم ،صن
.20

-9

عوامل انسجام متای در وره نو

۳1

 .1حسنننان ،تهام 6779( ،م) ،البیان فی روائع القرآن

 .61فقی ،صبحی ابراهیم 2000( ،م) ،علم الل ۀ الاصی

القرآنی ،قاهره:

بین الاظریۀ و التطبیق درا ننۀ تطبیقیۀ علی السننور

درا نننۀ ل ویۀ و ن نننلوبیۀ للا

الهکیۀ ،قاهره :دار قباء.

عالم الکتا .

 .1حلو  ،نوال باننت ابراهیم 2062( ،م) ،نرر التکرار

 .61لطفی پور نناعدی ،کا،م 69۳1( ،ش) ،درآمدی

فی التها ننک الاصننی مقاربۀ معجهیۀ تطبیقیۀ فی

بنه اصنننول و روش ترجهنه،تهران :مرکز نشنننر

ضنننوء مقنا ت د .خنالند مایف .ریاض :جامعۀ

دانش اهی ،چاپ هفتم.

 6996( ،------------- .61ش) ،درآمنندی بننه

انمیر نور بات عبد الرحهن.

قزویای 2009( ،م) ،اإلیضنننا فی علوم

 .9خطین

الب غننۀ الهعننانی و البیننان و البنندیع ،بیروت :دار
الکت

 .۳خلیلی جهان تیغ ،مریم 69۳0( ،ش) ،ی

جان،

 ،6ص

چاپ  .1قاهره :مکتبۀ الشروق الدولیۀ.

 .6۳محهند ،عز شنننبنل 2007( ،م) ،علم ل ۀ الا

تهران :خن.

(بحث فی

نص ناً) ،الدار البیضنناء :الهرکز
ما یکون به الهلفوظ ّ
الثقافی العربی.
 .60صنننلحجو ،علی 6999( ،ش) ،گفتهان و ترجهه،
تهران :مرکز.
 .66بنا بایی ،نننید محهد حسنننین 6991( ،ش)،
ترجهه تفسننیر الهیزان ،مترجم ننید محهد باقر
مو ننوی ههدانی ،قم :دفتر انتشننارات ا نن مى
جامعه مدر ین حوزه علهیه قم.

 .62عبندالهجید ،جلیل 677۳( ،م) ،البدیع بین الب غۀ
العربیۀ و اللسنانیات الاصیۀ ،الهیئۀ الهصریۀ العامۀ
للکتا .

 .69ع وی ،العینند 2066( ،م) ،التهننا نننک الاحوی
نشننکاله و آلیاته درا ننۀ تطبیقیۀ لاهاا من شننعر
محهند العیند آل خلیفنۀ ،مجله قراءات ،صننن
.610-667

.622-607

 .69مجهع الل ۀ العربیۀ 2001( ،م) ،الهعجم الو ننیط،

العلهیۀ.

 .7الزناد ،انزهر 6779(،م) ،نسنی الا

نخن کاوی ،مجله زبانشناا ی ،ال  ،7شهاره

الاطرینۀ و التطبیق ،الطبعنۀ الثنانیۀ ،القاهر  :مکتبۀ
اآلدا .
 .67مختار عهر ،احهد 677۳( ،م) ،علم الد لۀ ،چاپ
 ،1قاهره :عالم الکتا .

 .20مهنناجر ،مهران و محهنند نبوی 6991( ،ش) ،بننه
نوی زبانشناا ی شعر :رهیافتی نقشگرا ،تهران:
نشر مرکز.
 .26ینناحقی ،محهنند جعفر و محهنند هننادی ف حی،

( 69۳7ش) ،انسننجام متای در غزلیات ننعدی و
بیدل دهلوی ،برر ی و مقایسه ده غزل عدی و
ده غزل بیندل ،مجلنه اد
ص

و زبان ،شنننهاره ،29

.911-929

 .22یار محهدی ،لطفاله 69۳9( ،ش) ،گفتهانشاا ی
رای و انتقادی ،تهران :انتشارات هرمس.
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